
Consells de seguretat per evitar robatoris a casa

Si teniu algun dubte sobre qüestions 
de seguretat, la Policia Local està 24 h 
al vostre servei, trucant als telèfons: 

93 555 22 44  o  112  

* Us aconsellem no acumular objectes de valor a casa. 
En el cas que en tingueu, feu-ne un inventari indicant-ne 
les característiques, la marca, el model i el número de 
sèrie de fabricació. Si podeu, marqueu o graveu els ob-
jectes amb el vostre DNI per facilitar-ne la identificació 
si calgués.

Oculteu la documentació rellevant (llibretes, talonaris, 
pòlisses, etc.), especialment la que contingui la vostra 
signatura.

Deixeu els documents i els objectes de valor que tin-
gueu en un lloc segur abans de marxar.

Desconfieu dels serveis tècnics que no hàgiu sol·licitat 
(aigua, llum, gas, telefonia, televisió, etc.). Demaneu 
l’acreditació corresponent al tècnic i confirmeu per te-
lèfon amb la companyia el servei que us ofereix. En el 
cas de dubtes o sospites, aviseu la policia.

Comproveu que les balconeres, portes i finestres ha-
gin quedat ben tancades en sortir de casa, incloent-hi 
les que donen a espais comuns interiors (patis, terrats, 
celoberts, etc). A més, si podeu, reforceu la seguretat 
amb reixes o amb tancaments addicionals per l’interior. 
Comproveu també que queda ben tancada la porta del 
garatge.

Us aconsellem tancar sempre la porta amb clau, encara 
que sortiu poca estona.

Comproveu qui disposa de còpia de les claus de casa 
vostra.

Canvieu el pany de la porta si heu perdut les claus.

Reforceu la porta amb sistemes de seguretat: blindatge, 
reforç amb ancoratges i frontisses, espiell, cadeneta, 
baldó, doble pany, etc.

Què és?
L’objectiu d’aquesta prestació és reaccionar de manera àgil 
i eficient per poder agilitar les gestions en els casos en què 
algú pateixi un robatori o qualsevol altre incident a casa 
seva mentre és de vacances. La Policia Local del Masnou 
es posarà en contacte amb l’interessat o amb algun repre-
sentant, per avisar-los. 

Com donar-se d’alta del servei:
Per donar-se d’alta a aquest servei cal sol·licitar-ho mit-
jançant una fitxa que es pot aconseguir a la pàgina web mu-
nicipal (www.elmasnou.cat), o bé, a les dependències de 
la Policia Local i a l’OAC (Roger de Flor, 23). El document 
només serà vàlid si qui la signa compleix els requisits per 
fer-ho, és a dir que sigui persona interessada com a pro-
pietari o inquilí o resident, i està correctament identificada. 

Més informació:
oac@elmasnou.cat

seguretatciutadana@elmasnou.cat

Procureu no deixar indicis de la vostra absència (plan-
tes seques, bústia plena, persianes avall, etc). La roba 
estesa, les persianes mig abaixades o l’activació d’un 
programador horari d’encesa de llums són mesures que 
indiquen que l’habitatge està ocupat. Demaneu a algú 
de confiança que tingui cura de casa vostra mentre sou 
fora i deixeu-li un telèfon de contacte.

No comenteu davant de desconeguts la intenció de mar-
xar el cap de setmana o uns quants dies.

Comproveu i connecteu els sistemes d’alarma abans de 
marxar, i fins i tot a l’hora de dormir.

Si creieu que hi ha algú dins del vostre domicili o que in-
tenta accedir-hi i sou a dins, enceneu els llums i crideu, 
però eviteu enfrontaments. Si en arribar a casa us ado-
neu que algú hi ha entrat, no hi entreu i aviseu la policia. 
Comproveu la presència de persones i vehicles sospito-
sos als voltants i informeu en aquell mateix moment de 
les seves característiques i descripció a la policia.

A les comunitats de veïns, no és aconsellable que s’obri 
la porta de l’entrada principal a desconeguts.

Si observeu persones o vehicles sospitosos, informeu 
sempre la policia per fer les comprovacions adients.

Servei “Vacances segures”
de la Policia Local
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